
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném 
postnatálním období, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008170

nsc.uzis.cz

Časný záchyt kritických vrozených 
srdečních vad u zralých 

novorozenců při hospitalizaci a v 
raném postnatálním období

Lumír Kantor, Hana Škodová, 
Pavla Řiháčková, Karel Hejduk



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

• Vrozené srdeční vady jsou nejčastější vrozenou 
vývojovou vadou způsobují 20-40% všech 
úmrtí na vrozené vývojové vady 
v novorozeneckém a kojeneckém věku. 

• Kritické vrozené srdeční vady ( CCHD) tvoří 
35% všech vrozených srdečních vad. 

Kritické vrozené srdeční vady
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• Název CCHD podíl všech CHD   četnost
%                n/100 000

• Koarktace aorty 5,3 37
• Transpozice velkých cév 5,4               35
• Hypoplastické levé srdce 3,4               26
• Totální anomální návrat žil  0,8 4,4

Nejčastější kritické srdeční vady a četnost
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Když je otevřena PDA 
může být diagnóza 
nemožná . 

• není rozdíl pulsů
• nemusí být šelest
• nález je normální
• nemusí být cyanóza

Koarktace aorty

Tlakový garient během uzavírání PDA
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OHROŽENÍ NEPOZNANOU CCHD

Velmi urgentní stav
Nečekaný (doma i v porodnici)
Přichází po dnech bezpříznakového období

TĚŽKÉ SRDEČNÍ SELHANÍ

SMRT 
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• Zralý, zdravě vypadající novorozenec (od 37.t.g.) 

• Narozen v porodnici, nebo byl dopraven na 
neonatologické/pediatrické oddělení v době od 0. do 5. 
dne od narození

• Schopnost absolvovat vyšetření bez zdravotního ohrožení

• Co nejpozději před odchodem domů (6-48 hodin života)

• Klidný, ve spánku, po jídle, uklidnit 24% sacharozy per os

Protokol vyšetření
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• Informace rodičů, dle přání přítomnost při 
vyšetření

• Vyšetření dle provozu oddělení, nejlépe večer
• Výsledek měření – eCRF
• Průměrná doba měření – 2-5 min
• Použití sacharózy – výjimečně
• Personál – dobrá compliance

Provedení screeningu CCHD
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Měření
• Dvě nezávislá po sobě jdoucí
• První – hřbet dlaně pravé horní končetiny
• Druhé - nárt pravé nebo levé dolní končetiny
• Čidla fixována po dobu měření
• Zobrazení hodnot FF –vyhodnocení, pokud 

negativní - ukončení měření
• PozitivnÍ nález - opakovat dle protokolu 
• Pozitivní nález 3x po sobě  - Echokardigrafie

Vyšetření
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Měření na pravé horní končetině – I.fáze
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Měření na dolní končetině – II.fáze
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Schéma vyšetření 
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• FN Olomouc – zavedeno v červnu 2014

• cca 10 000 novorozenců,
• 3 pozitivní nálezy 

transpozice velkých cév , 
koarktace aorty 
a aortální stenóza

Screening CCHD v Olomouci
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• Senzitivita vyšetření je 76,3%,
• Specificita 99,9%  
• Falešná pozitivita 0,14%.

• Cochrane rewiew
- efektivitu postupu při diagnostice CCHD  

potvrzuje 21studií (2018). 

Parametry metody
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Design pilotního projektu - schéma

Novorozenec

Lékař 
novorozeneckého/
dětského oddělení 

Matka novorozence

1
Poskytnutí informací o 
screeningu, předložení 
informovaného souhlasu

2

Souhlas matky se screeningem

3

Provedení vyšetření (20 000 novorozenců),     
zápis výsledku do databáze
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1 Fakultní nemocnice Olomouc                                                               2 500 novorozenců

2 Fakultní Thomayerova nemocnice Krč Praha                                     2 100 novorozenců

3 Nemocnice Havlíčkův Brod                                                                    1 400 novorozenců

4 Nemocnice Znojmo                                                                                 1 200 novorozenců

5 Nemocnice Kolín                                                                                      1 000 novorozenců

6 Nemocnice Opava                                                                                   1 000 novorozenců

7 Nemocnice Šternberk                                                                             1 000 novorozenců

8 Nemocnice Šumperk                                                                               1 000 novorozenců

9 Nemocnice Kroměříž                                                                                 600 novorozenců

Centra projektu 

Zapojení 9 dětských a novorozeneckých center s odhadem porodnosti/rok

Počet vyšetřených osob: 20 000 novorozenců
Trvání projektu: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2021
Přípravná fáze: 6 měsíců (+ prodloužení o 2 – 3 měsíce)
Vlastní realizace pilotního projektu: 24 měsíců
Vyhodnocení projektu: 6 měsíců
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Pracovní skupina pilotního projektu

Pracovní skupina byla zřízena příkazem ředitele ÚZIS s platností od 1. 6. 2018.  

Jméno a příjmení Funkce

Prim. MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
Předseda Pracovní skupiny projektu a odborný garant projektu
Primář novorozeneckého oddělení FN Olomouc, člen výboru a bývalý předseda České neonatologické 
společnosti ČLS JEP, člen Národní rady pro včasný záchyt závažných onemocnění

MUDr. Hana Škodová Metodička projektu
Lékařka novorozeneckého odd. FN  Olomouc

Jana Rellová Odborná metodická asistentka projektu
Staniční sestra odd. fyziologických novorozenců

MUDr. Viktor Tomek, Ph.D.
Člen pracovní skupiny projektu
Člen České kardiologické spol., České spol. pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví ČLS JEP, člen Evropské 
asociace dětských kardiologů (AEPC)

MUDr. Lubomír Dubrava Člen pracovní skupiny projektu 
Lékař novorozeneckého oddělení FN Olomouc, dětský kardiolog

MUDr. Renáta Poláčková Členka pracovní skupiny projektu
Praktický lékař pro děti a dorost, neonatolog

Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. Člen pracovní skupiny projektu
Lékař, školský zástupce pro neonatologii FN Motol, člen výboru české neonatologické společnosti

Doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. Člen pracovní skupiny projektu
Lékař, odd. gynekologie a těhotných, gyn-por. klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. Člen pracovní skupiny projektu
Primář novorozeneckého oddělení FTN Praha-Krč, vedoucí katedry neonatologie IPVZ

MUDr. Soňa Krejčí Členka pracovní skupiny projektu
Lékařka, Dětské oddělení Nemocnice Opava

MUDr. Pavel Vojtovič, Ph.D. Člen pracovní skupiny projektu
Lékař, Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol, Praha

MUDr. Petra Řiháčková, MBA Členka pracovní skupiny a Medicínská manažerka ÚZIS ČR

Ing. Lukáš Novák Tajemník Pracovní skupiny
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Projekt byl zahájen dne 1. 5. 2018:

• zasedání Pracovní skupiny, 
• ustanoven řešitelský tým 
• design projektu, 
• plán realizace pilotního projektu
• standardizovaný záznam vyšetření,
• elektronická databáze pro vkládání záznamů o pacientech 

spravovaná ÚZIS,
• Etická komise při FN Olomouc t.č. schvaluje 
• výběrová zakázka na pronájem oxymetrů, nákup čidel a 

upevňovacích pásků, (11 oxymetrů, 66 ks čidel, 924 ks 
pásků) 

Stav realizace projektu
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• Informace a informovaný souhlas
• Souhlas se zpracováním osobních údajů v projektu 
• Informace o zpracování osobních údajů pro účely splnění povinností 

stanovených předpisy EU
t.č. v připomínkovém řízení, velmi pravděpodobně budou beze změny 
schváleny EK 11/2019

Tyto dokumenty budou poskytnuty v tištěné verzi pro jednoho zákonného 
zástupce novorozeněte vždy ve  3 vyhotoveních. 
1  originál zůstane ve zdravotnické dokumentaci, 
2. originál si ponechá pacient, 
3. originál je vyhotoven pro ÚZIS.

Informace a Informovaný souhlas, 
ostatní souhlasy 
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Souhrn protokolu obsahuje:
Úvod, typ projektu, cíle a design projektu, popis sledované populace, počet subjektů, 
zapojená centra, inkluzní a exkluzní kritéria, data management, odbornou záštitu 
projektu, apod.

K souhrnu protokolu neměla EK připomínek, nicméně je třeba doplnit do inkluzních 
kritérií, že jde o zralého novorozence narozeného ve 37. týdnu a později (v souladu eCRF): 

– Novorozenec je narozen v porodnici, nebo byl dopraven na 
neonatologické/pediatrické oddělení v době od 0. do 5. dne od narození

– Novorozenec je zralý (tj. porod od 37. týdne)
– Novorozenec je schopen absolvovat vyšetření bez zdravotního ohrožení

Protokol, v přípravě, zbývá doplnit kapitoly k data managementu.

Souhrn protokolu a Protokol Vám budou předány v elektronické i tištěné verzi po jejich 
schválení etickou komisí a po doplnění.

Souhrn protokolu a Protokol projektu 
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Metodiky 

1. Metodika výběru novorozenců a jejich rodičů k účasti v 
projektu

2.    Metodika pro hodnocení záchytu CCHD v projektu, 
popis následných postupů v případě pozitivních nálezů 

3.    Podrobná metodika a plán realizace pilotního projektu, 
sestavený harmonogram a připravené zázemí pro jeho 
spuštění 

Všechny metodiky Vám budou předány v elektronické i 
tištěné verzi po jejich doplnění.
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Formulář pro sběr dat (eCRF) 

Pro novorozence zařazeného do programu je vytvořen formulář 
pro sběr dat – CRF (anglicky Case report Form).

Tento formulář bude vyplňován lékaři a sestrami, kteří se 
podílejí na programu screeningu. Pacient je identifikován 
kódem, takže nikdo mimo zdravotnické zařízení, kdo formuláře 
zpracovává, nezná totožnost pacienta. 

Demonstrace eCRF, vytvořeného pro projekt CCHD, přístupy do 
databáze - Mgr. Renata Chloupková 
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Smlouvy mezi ÚZIS a centrem účastnícím se 
screeningu

Pro zahájení projektu je nezbytně nutné uzavření Smlouvy o 
spolupráci v rámci projektu mezi Ústavem zdravotnických 
informací a statistiky ČR a centrem/spolurealizátorem

Smlouva je připravena právním oddělením ÚZIS. 

Smlouva bude odeslána k připomínkování právním oddělením 
nemocnic spolu se schválením projektu Multicentrickou etickou 
komisí ve FN Olomouc.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

• Podpora k dosažení cílů NSC

• Nástroj k účinné spolupráci se 
zúčastněnými stranami

• Poskytování vyvážených, vysoce kvalitních, 
efektivních a strukturovaných informací na 
základě vzájemné kooperace se 
zdravotními profesionály

Komunikace projektu a komunikační strategie
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Vložit leták
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Mgr. Pavla Všetečková
pavla.vseteckova@uzis.cz

tel. +420 721 301 722

Kontaktní osoba pro projekt
Časného záchytu kritických vrozených srdečních 

vad u novorozenců

mailto:pavla.vseteckova@uzis.cz


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Děkujeme za pozornost!
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